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El fenomen de les sèries, a estudi

El director de ‘Merlí’, Eduard Cortés, l’actor de la sèrie Marcos Franz, així com Víctor
Sala, del festival Serielizados, noms destacats al Dia Mundial de la TV al Tecnocampus
Empreses: Redacció

La revolució que estan provocant les sèries, tant a nivell audiovisual com a nivell de model de
negoci, centraran la mirada de la
quarta edició del Dia Mundial de la
Televisió, que se celebrarà aquest
dimarts dia 21 de novembre a l’Auditori del TecnoCampus Mataró.
Hi participaran, en la línia ascendent dels darrers anys, analistes, crítics televisius, actors, escriptors i professors universitaris,
que reflexionaran sobre com les
sèries estan transformant la televisió tant des d’un punt de vista
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creatiu com també pel que fa al
seu model de negoci.

Representants de Merlí
Així, a la primera taula rodona, que
té per títol Les sèries com a element
de transformació del relat audiovisual, hi participaran Jordi Carrión,
escriptor, crític televisiu i autor del
llibre Teleshakespeare; Jordi Balló,
crític televisiu a La Vanguardia i
professor a la Universitat Pompeu
Fabra; Candela Antón, la Berta
a l’exitosa sèrie Merlí de TV3; i
Eduard Cortés, director d’aquesta
sèrie produïda per TV3 i Veranda
TV. No són els únics representants

d’aquesta popular proposta de la
televisió catalana que estaran a
Tecnocampus el dia 21: l’encarregat d’introduir l’acte a 2/4 d’11 de
matí serà precisament l’actor mataroní Marcos Franz, "en Gerard"
a la petita pantalla.
A la segona taula rodona, titulada Les sèries com a element
de transformació del model de
negoci audiovisual, hi participaran Víctor Sala, promotor del
Festival Internacional de Sèries
de Barcelona, el Serielizados Fest,
i de la revista homònima; Judith
Clares, professora de Ciències de
la Informació i la Comunicació, i
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directora acadèmica del Postgrau
en Distribució Audiovisual VOD
i Nous Models de Negoci UOCFilmin; Jordi Roure, quinze anys
cap de Dramàtics de TV3 i actual productor executiu de la sèrie
diària Com si fos ahir; i de Joan
Foguet, Director de Comunicació i
Relació amb les Entitats Adherides
de La Xarxa de Comunicació Local.
Aquesta segona taula rodona la
moderarà Aitana Muntaner, directora de Lavinia Magenta, l'àrea de
continguts d'actualitat del grup.

Transmissió en directe
En aquesta ocasió l’acte serà un
programa de televisió que es retransmetrà a través de Mataró
Televisió en directe i que presentarà Anna Llacher, professora del
Grau de Mitjans Audiovisuals de
Tecnocampus (GMA). Una altra professora d’aquest grau,
Maddalena Fedele, serà l’encarregada de moderar la primera taula
rodona del matí.
El Dia Mundial de la Televisió és
una celebració internacional impulsada el 1996 per l’Assemblea de
les Nacions Unides que se celebra
el 21 de novembre de cada any.

Accés gratuït

Les inscripcions per assistir-hi ja estan obertes
a diamundialdelatelevisio.
tecnocampus.cat
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Un rànquing amb les
millors propostes de
ficció i de no ficció
Durant el Dia Mundial de la Televisió es farà públic el rànquing de les
millors propostes televisives del curs 2016-2017. En aquesta ocasió,
òbviament, les iniciatives de ficció tenen un relleu especial, mentre
que una segona classificació farà referència als programes de no
ficció. Aquest rànquing l’elabora un comitè d’experts provinent de
diferents universitats catalanes. El formen Matilde Delgado i Núria
García, del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
de la Universitat Autònoma de Barcelona; Anna Tarragó, professora
a TecnoCampus i a la Universitat de Barcelona; Mariona Visa, professora de ‘Noves tendències a la televisió i convergència digital’ a
la Universitat de Lleida; i Carme Basté, professora de diverses matèries relacionades amb la televisió a la Facultat de Blanquerna de
la Universitat Ramon Llull.
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Tot a punt per a la 2a Setmana
de l'Economia Social i Solidària

La primera edició de la Setmana

Daniel Ferrer

El Pati del Cafè Nou, el Centre Cívic Rocafonda
i Can Fugarolas s'incorporen com a nous escenaris
Estendre els valors de l'economia
social i solidària a tota la ciutat és
el propòsit de la segona edició de
la Setmana de l'Economia Social i
Solidària. Mataró acollirà aquest
esdeveniment entre els dies 21
i el 25 de novembre amb activitats diverses com taules rodones,
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xerrades o conferències, i s’han
ampliat els escenaris on tindran
lloc aquestes accions. Enguany, a
més de les seus de l'any 2016 –el
Cafè de Mar i el TecnoCampus–
ara també se celebraran esdeveniments a altres punts de la ciutat
com el Centre Cívic de Rocafonda,

Can Fugarolas o el Pati del Cafè
Nou, que acollirà la Fira d’Entitats
de l’Economia Social i Solidària.

Torna la Fira d'Entitats
El Pati del Cafè Nou enclavament
històric del cooperativisme local,
és un dels escenaris que s’incorporen aquest any a la Setmana de
l’Economia Social i Solidària. El
dissabte 25 de novembre a partir
de les 16.30 h rebrà una vintena
d'entitats de la ciutat a la 2a Fira
d’Entitats de l’Economia Social i
Solidària. La fira comptarà amb
activitats paral·leles com un espai de circ infantil, xocolatada,
una taula rodona al voltant del
llegat de Joan Peiró, un tastet de
cerveses artesanes i un concert
per finalitzar la jornada.
L’economista Miren Etxezarreta
serà l’encarregada d’oferir la ponència inaugural de la setmana,
prevista per dimarts 21 de novembre a les 18.30 h al Cafè de Mar.
Sota el títol La ponent exposarà
possibles alternatives econòmiques al sistema capitalista nascudes des de la col·lectivitat.
També Can Fugarolas s’incorpora com a nou escenari i acollirà
la taula rodona 'El consum com a
eina de canvi' el dimecres 22. | Red
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Portes obertes per conèixer les últimes novetats
en productes de ferreteria

La sucursal que la Ferreteria Arenys té al Pla d'en Boet de Mataró, espai d'aquesta jornada festiva

Cedida

La Ferreteria Arenys organitza una jornada festiva amb descomptes i regals
per donar a conèixer el seu catàleg de productes
L'any 2015 la Ferreteria Arenys
va obrir una nova sucursal a
Mataró, al polígon del Pla d'en
Boet. Aquesta ferreteria, especialitzada en el sector de la fusta,
ara es proposa celebrar per primera vegada una jornada de portes
obertes perquè els clients puguin
conèixer les novetats i participar
d'aquesta petita festa.
En definitiva, la jornada serà
com una fira expositora amb
descomptes en la compra de
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productes, amb regals per volums
de compra i comptarà amb una
food truck amb servei de càtering
i begudes per esmorzar i dinar.

Sis hores de portes obertes
El pròxim divendres 24 de novembre entre les 11h i les 17h es podrà gaudir de la primera jornada
de portes obertes de la Ferreteria
Arenys. Sis hores d'ambient festiu
amb expositors, nous productes i
marques, regals i d'altres sorpreses.

Es proposen que aquesta iniciativa, típica en aquest sector, pugui
convertir-se en una cita anual per
tal que els clients estableixin contactes amb els proveïdors i descobreixin les novetats del sector, en
productes i en marques.
Algunes de les marques exposades en aquesta petita fira expositora seran Stanley, Blum, Tesa,
Festool, Klein, Spax i moltes d'altres de material de primera qualitat
de fusteria i ferreteria. | Redacció
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